
USNESENÍČ.36

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného ve čtvrtek 31.5.2018 od 20,00 hod. v KD Svrčovec

Zastupitelstvo obce

1. Vzalo na vědomí
1. Informace starosty o plnění usneseni z minulé veřejné schůze.
2. Všechny body přednesené starostou v bodě ,,Na vědomí obČanům".
3. Pověřence pro ochranu osobních údajů - JUDr. Rostislava Netrvala Ph.D., advokáta v

Klatovech, Zlatnická 78/1, IČO 66221889, jmenovaného starostou obce dne 24.5.2018.
4 Žádost p Martiny Cibulkové, MěČín, Za Rybníkem 182, 340 12, o pronájem nebytových

prostor s|ouŽÍcÍch kpodnikáni na pozemku st. 53/3 k. ú. Dolany u Klatov, jehož součástí je
stavba - budova Cp. 189 - pro provozováni masérské a pedikérské činnosti v Dolanech.

5. Záměr o pronájem prostor s|oužÍcÍch k podnikáni na pozemku st. 53/3 k. ú. Dolany u Klatov,
jehož součástí je stavba - budova Cp. 189 -prostor 1.03 a prostor 1.06 a prostor 1.07.

6. Záměr prodeje pozemků parč. č. 1853/12 - druh pozemku orná půda, o výměře 10201 m2,
parč. Č. 1853/5 - druh pozemku orná půda, o výměře 187 m2, a parč. č. 1840/4 - druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m2, vše k. ú. Klatovy za kupní
cenu ve výši 100,- Kč/m2.

7. Záměr prodeje pozemku parc. č. 352/7 - druh pozemku zahrada, o výměře 23 m2, k. ú.
Dolany u Klatov, manželům , Slavošovice , 339 01 Klatovy,
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 plus 21 % DPH, a za podmínek
schválených zo usnesením č. 30 ze dne 3.10.2017.

8. Záměr prodeje pozemku parč. č. 32/1 - druh pozemku zahrada, o výměře 706 m2, k. ú.
Dolany u Klatov za účelem výstavby rodinného domu.

9. Směrnici pro nakládánís osobními údaji platnou od 25.5.2018 schválenou starostou obce.
2. Rozhodlo:

1. O poskytnutí dotace ve výši 2.000,- KČ sh ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolany, IČO
65580770, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01, zastoupeného starostou sboru p.

, na příspěvek na Činnost se sběrem železného odpadu - 20.4.2018, a
to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpoČtu Obce Dolany v r.
2018 na základě individuá|nížádosti': schválených dne 19.12.2017.

2. O poskytnuti dotace ve výši 1.000,- KČ SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Malechov, IČO
65580788, se sídlem Malechov 55, Klatovy 339 01, zastoupeného starostou sboru p.

na příspěvek na činnost se sběrem železného odpadu - 22.4.2018, ve výši
1.000,- KČ, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Dolany v r. 2018 na základě individuálnI žádosti': schválených dne 19.12.2017.

3. O poskytnuti dotace ve výši 735,68 KČ neregistrovanému Klubu dětí a maminek Pytlováček,
Svrčovec," v zastoupeni p. , bytem Svrčovec , Klatovy 339 01, na dopravu
minibusem lveco ve vlastnictví Obce Dolany dne 15.4.2018 a to za a to za podmínek
uvedených v příloze programu podpory ,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce
Dolany v r. 2018': schváleného dne 19.12.2017.

4. O poskytnutí dotace ve výši 4.564,12 KČ ZO ČSV Dolany u Klatov, IČO 62633295, se sídlem
Dolany 188, Klatovy 339 01, zastoupenou p. , na dopravu minibusem
lveco ve vlastnictví Obce Dolany dne 19.4.2018a to za a to za podmínek uvedených v
příloze programu podpory ,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r.
2018': schváleného dne 19.12.2017.



5. o prodeji pozemku pare. č. 352/18 - druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
188 m2, k. ú. Dolany u Klatov se zřízením věcného břemene služebnosti — vedeni splaškové
kanalizace na pozemku pare. č. 352/18 k. ú. Dolany u Klatovy, vedené dle GP č. 564-
111/2018, zpracovaného fi Geodézie Bohemia s.r.o., Slovanská třída 231/29, Plzeň 326 00,
panu bytem Dolany , Klatovy 339 01, za vzájemně sjednanou kupní cenu
ve výši 750,- Kč/m2 plus 21% DPH.

3. Schvaluje:
1. Uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2.000,- KČ SH ČMS - Sbor

dobrovolných hasičů Dolany, IČO 65580770, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01 ,
zastoupeného starostou sboru p. , na příspěvek na činnost se sběrem
železného odpadu - 20.4.2018, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnuti
dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 na základě individuální žádosti': schválených dne
19.12.2017.

2. Uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.000,- SH ČMS - Sboru
dobrovolných hasičů Malechov, IČO 65580788, se sídlem Malechov 55, Klatovy 339 01,
zastoupeného starostou sboru p. j , na příspěvek na činnost se sběrem
Železného odpadu - 22.4.2018, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnuti
dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 na základě individuálnI žádosti': schválených dne
19.12.2017.

3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti dotace ve výši 735,68 KČ neregistrovanému
Klubu děti a maminek Pytlováček, Svrčovec, v zastoupení p. , bytem
Svrčovec , Klatovy 339 01, na dopravu minibusem lveco ve vlastnictví Obce Dolany dne
15.4.2018 a to za a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory ,,Dotace na
dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2018': schváleného dne 19.12.2017.

4. Uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 4.564,12 KČ ZO ČSV Dolany u
Klatov, IČO 62633295, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01, zastoupenou p.

, na dopravu minibusem lveco ve vlastnictví Obce Dolany dne 19.4.2018 a to za
a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory ,,Dotace na dopravu vozidly ve
vlastnictví Obce Dolany v r. 2018': schváleného dne 19.12.2017.

5. O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0012201/VB/002 v
souvislosti s akcíSvrčovec, KT, p.č. 748/1, kNN - souhlas s uNstěním zemního kabelového
vedení NN na pozemcích pare. č. 748/2 a pare. č. 892/1 k. ú. Svrčovec.

6. Účetní závěrku Základní Školy a mateřské Školy Dolany, okres Klatovy, příspěvkové
organizace vČetně výsledku hospodaření organizace za účetní období 2017 sestavenou ke
dni 31.12.2017. Zisk ve výši 452,04 KČ bude převeden do fondu rezerv.

7. Účetní závěrku Obce Dolany včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2017
sestavenou ke dni 31.12.2017 se ziskem 5 816 382,40 KČ v hlavní činnosti a se ztrátou 37
266,28 Kč v hospodářské činnosti, která bude pokryta ze zisku minulých let.

8. Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, a to vyjádřením souhlasu s
celoročnIm hospodařením obce bez výhrad.

9. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Dolany a Městem Klatovy, lČ 00255661, nám.
Miru 62, Klatovy 339 01, o poskytnutí dotace ve výši 2.802,- KČ k financování běžných
výdajů souvisejÍcÍch s poskytováním služby sociální prevence - terénních programů pro
uživatele návykových látek nebo omamných a psychotropních látek.

1O.Uzavření smlouvy o dílo mezi Obci Dolany a fi Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy
33901, na zhotovení akce ,,Výrov-oprava mÍstnÍ komunikace" za cenu 1.037.541,22 KČ. '



11. Uzavřeni smlouvy o dílo mezi Obcí Dolany a fi Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy
33901, na zhotoveni akce ,,Oprava mÍstnÍ komunikace na návsi v Malechově" za cenu
1.003.864,40 Kč.

12.Žádost p. , Svrčovec , na uskuteČněn' hudební produkce 3 4 skup n na
koupališti v Dolanech v květnu 2019.

Ve Svrčovci 31.5.2018
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Ing. Čaclav Zeman

starosta obce
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" Stanislav Král
místostarosta obce


